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OTVORENÉ 
TVORIVÉ DIELNE
servítková technika, 
výroba ornamentov, 

patinovanie

18. a 19. októbra
od 10.00 hod.

Mestská galéria 
Zlatý býk

ASTRONOMICKÉ 
POZOROVANIE 
PRE VEREJNOSŤ

21. októbra 
o 18.30 hod.

Krajská hvezdáreň 
a Zemplínske kultúrne 

centrum

RADOŠINSKÉ 
NAIVNÉ DIVADLO 

SPEV KOHÚTA
divadelné 

predstavenie

26. októbra 
o 19.00 hod.

veľká sála MsKS

MYRON ŠPENIK 
ZEMPLÍN MÔJ 

RODNÝ
výstava

do 21. októbra
malá galéria MsKS

Výstava diel z umeleckého fondu Mestskej galérie Zlatý býk

OBRAZY 

ZO ZEMPLÍNA

Vystavované diela vytvorili 
umelci, ktorí sa narodili či 
pôsobili v  našom regióne, 

prevažne v  minulom storočí. Ide 
o  týchto autorov: Vojtech Borec-
ký, Štefan Bubán, Michal Čičvák, 
Andrej Doboš, Ján Doboš, Ľudovít 
Dobozy, Andrej Gaj, Mikuláš Gaj-
doš, Ján Grotkovský, Rudolf Hoffer, 
Ján Leško, Štefan Makara, Mikuláš 
Rogovský, Myron Špeník, Ladislav 
Zozuľák. Medzi zakúpenými ob-
razmi je aj dielo V parku od Teodo-
ra Jozefa Moussona. Výber umelec-
kých diel zabezpečovala komisia 
na  tvorbu zbierok. Mesto bude 
aj  vďaka vytvoreným veľkorysým 
priestorom depozitára v  suteréne 
mestskej galérie postupne budovať 
galerijný fond, ktorý bude tvoriť 
stálu expozíciu galérie s  možnos-
ťou jej zapožičania iným výstavným 
organizáciám na Slovensku či v za-
hraničí. 

Výstava Výber z tvorby autorov 
Zemplína bude verejnosti prístup-
ná do 2. novembra počas pracov-
ných dní v čase otváracích hodín 
Mestskej galérie Zlatý býk od 8.30 
do 15.30 hod. 

Galériu môžete navštíviť aj pro-
stredníctvom virtuálnej prehliadky. 

Vďaka 3D kamere si expozíciu mô-
žete pozrieť kedykoľvek z pohodlia 
domova na smartfóne alebo počí-
tači. Prístup k jednotlivým výsta-
vám, aj už ukončeným, umožňuje 
mobilná aplikácia Zemplín región, 

ktorá je dostupná na  Google Play 
a  na  App Store. Po  jej stiahnutí 
sa  môžete prejsť celou galériou, 
zastaviť sa  pri akomkoľvek obraze 
a  získať informácie o  vystavova-
ných dielach.

jama

Nové galerijné priestory v Zlatom býku zaplnili v týchto dňoch obrazy a sochy 
umelcov nášho regiónu. Aktuálna výstava Výber z tvorby autorov Zemplína  
je už šiestou výstavou v  rámci projektu Through Art we Ruin Borders – Umením 
búrame hranice, do ktorého sú zapojené mestá Michalovce, Užhorod a Sátoral-
jaújhely. Výstava pozostáva z umeleckých diel, ktoré boli zakúpené z finančných 
prostriedkov projektu pre vytvorenie umeleckého fondu Mestskej galérie Zlatý 
býk v hodnote viac ako 25 tisíc eur. 



J E S E N N Ý  Z B E R

OBJEMNÉHO BIOODPADU
Objemný bioodpad (veľké vetvy stromov a kríkov,  

ktoré nie je možné umiestniť do hnedých 120 l nádob)  
v lokalitách pri rodinných domoch sa bude zberať  

vo vašom obvode v ten istý deň ako komunálny odpad

od 17. do 28. októbra
Vetvy stromov a kríkov vykladajte do priestoru zeleného pásu 

pred vašim domom, do dostupného priestoru dvora a pod. 
Biologický odpad nesmie obsahovať prímesi iných odpadov 

(kamene, plasty, sklo a pod.). Vetvy stromov nesmú mať 
priemer väčší ako 8 cm a dĺžku väčšiu ako 3 m. Odpad musí byť 

pripravený na odber na prístupnom a vhodnom mieste. 

Bioodpad môžete celoročne a bezplatne dovzdávať aj na zberných dvoroch 
TaZS mesta Michalovce (Partizánska ul. 55 a Lastomírska ul. 2).

M E S T S K Ý  Ú R A D  M I C H A L O V C E 
I N F O R M U J E  O B Č A N O V 

O   Z M E N E
• kancelárie matriky a overovania listín a podpisov 

sú presťahované na prízemí vpravo, čísla dverí 141 – 145
• kancelárie odboru školstva a športu sú presťahované 

do budovy Sociálnej poisťovne (Nám. slobody),  
čísla dverí 301 a 304 – 308 

• podateľňa sa nachádza na rovnakej chodbe,  
ako bola, avšak na čísle dverí 109

pobačeňe Miža z varoša

Keľo ľudzi, teľo nazorov. Ňigda še švet dluho ňezaobišol bez dajakoho 
ňeščesca. Dagdze še dachto opije, šedňe do motora. Ňevidzi, ňečuje, ľem sebe 
to šikuje po draže. Panboh chraň toho, co mu vojdze do drahi. Ňeščesce hoto-
ve, bo straci kontrolu ňeľem nad sobu, aľe i nad motorom. Ňevinnich chopi. 
Zrobi z ňich mertvoli. Dumace, že toto ňeščesce je nahoda? Keľo ľudzi jest 
takich, co sebe dumaju, že šicko možu. Keľo takich, co pri funkciji jim naroš-
ňe ego. Su majstri šveta. 

Druhi su pre ňich ľem figurki na šachovňici zvanej život. Kec maju 
o dačim rozhodnuc, ta perše skumaju, co z toho budu mac voňi. Že to tak 
ľem bulo? Ňe. Furt še najdu ľudze taki i  taki. Ňikoho ňemožeme poznac 
ľem podľa toho, co hutori. Bo veľo jest takich, co še naučiľi šumňe hutorec. 
I šumňe balamucic. Popaťme dňeš kolo sebe. Z bilbordov še na vas ušmivaju 
„nove Mihaľovce“. Dachtori minuli bojovňici proci bilbordom, jak o  smo-
gu pri drahoch, su dňeška na najexponovaňejšich mestoch. Dumace sebe, 
že kandidaci, co buľi u  šickich voľboch doteraz, možu vihrac? Šak sce jim 
u každich voľboch povedzeľi: „Dostaľi sce malo hlasov, bo vam neverime.“ 
No i tak treba povedzec, že podľa platňich pravidlov každi občan ma pra-
vo voľic i  buc voľeni. Ľem pre pripomenuce. Dobre mac veľo kandidatov. 
Bo veckaľ še veľo hlasov „rozptiľi“. Nakoňec najveccej hlasov može dostac ten 
najhorši. I kec jich ňemal veľo, zato treba dobre kumštovac. Jak voľic, žebi me 
vibraľi co najľepši. Bo švet kolo nas ňepokojni. 

Bulo bi dobre, žebi choľem toto, co gu nam najbľižši, ňebulo proci nam. 
Bo podňikateľov i podňikavcov jest veľo. No samosprava muši dumac na šic-
kich. Tak jak z kloča batuch ňeupľecece, ta z ňičoho fungujuce veci verejne 
ňepostavice. Naopak, barz ľehko jich zdegradujece na služku bohatim. Tre-
ba oči otvoric. Popatrec kolo sebe. Bo še ňebavi o pasuľki. Idze o vašo žice 
najbľižše roki. Žebi do Mihaľovec ľudze prichodziľi. Žebi od tadzi ucekac 
nemušeľi.

Vaš Mižo z varoša 

Ňepokojňi švet

Portál Transparex udelil 
nášmu mestu ocenenie 
Zodpovedný obstarávateľ 
2021 za vynikajúce 
výsledky v oblasti 
verejného obstarávania 
v uplynulom roku. Ocitli 
sme sa tak na popredných 
priečkach spomedzi 5400 
verejných obstarávateľov 
a získali hodnotenie A+.

V  Transparex vyhodnotili 
takmer 150 tisíc zákaziek za rok 
2021, ktoré boli realizované viac 
než 5 300 obstarávateľmi, tak vzni-
kol rebríček s názvom Zodpovedný 
obstarávateľ 2021. Z  hodnotenia 
vyplynulo, že verejné obstarávanie 
sme realizovali s  dôrazom na vy-
sokú hospodárnosť a  zabezpečenie 
čestnej hospodárskej súťaže. Oce-
nenie Zodpovedný obstarávateľ 
bolo udelené len 229 najlepším ve-
rejným obstarávateľom z celkového 
počtu 3 904 hodnotených subjektov. 

Za toto ocenenie môžeme po-
ďakovať našim zamestnancom, 
ktorí sú zodpovední za proces 

verejného obstarávania v  našom 
meste. Kvalitná príprava zákaziek 
a ich rýchla realizácia nám tak po-
máha šetriť verejnými financiami 
a  zvyšuje dôveryhodné postavenie 
nášho mesta v očiach občanov a ce-
lého Slovenska.

Ocenenie Zodpovedný obsta-
rávateľ 2021 udelila spoločnosť 
ProWise, a.s., ktorá projekt Trans-
parex prevádzkuje.

msú

Dostali sme ocenenie 
v oblasti obstarávania 

2 AKTUALITY

HUDOBNÉ POPOLUDNIE S HELIGONKÁRMI
V sobotu popoludní sa vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska Micha-
lovce stretli nadšenci heligónkovej hudobnej produkcie. Na siedmom ročníku 
nesúťažnej prehliadky heligonkárov Zemplínska heligónka sa okrem hrania 
aj spomínalo na bývalých členov a tiež uplynulých desať rokov aktivít Zem-
plínskych heligonkárov. V  programe vystúpili hostia z  Poľska, predstavili 
sa aj hostia z jednotlivých regiónov Slovenska. Podujatie sa konalo pod zášti-
tou primátora Viliama Zahorčáka.

rr

čítajte nás aj na 
www.michalovce.sk

v časti Michalovčan



Že je náš rodný Zemplín 
krásny, o tom niet pochýb. 
Je krásny naživo, ale možno 
ešte krajší a zaujímavejší 
sa môže zdať zachytený 
objektívom fotoaparátu. 

Dôkazom sú fotografie od miest-
nych fotografov, ktorí zaznamenali 
rôzne scenérie a momenty z nášho 
regiónu. Pomôžte nám vybrať tie 
najkrajšie. Hlasujte za najkrajšiu fo-
tografiu z  nášho krásneho regiónu 
Zemplín.

Prezrite si fotografie zverejnené 
na webovej stránke mesta a násled-
ne v hlasovacom lístku označte tie, 
ktoré sa vám najviac páčia. Hlasovať 
je možné do 11. novembra 2022. 
Tridsať najkrajších fotografií bude 
od 5. decembra vystavených v Mest-
skej galérií Zlatý býk v Michalov-
ciach. Táto výstava bude realizovaná 
v rámci programu ENI cezhraničná 
spolupráca Maďarsko – Slovensko 
– Rumunsko – Ukrajina 2014-2020 
spolufinancovaného z Európskej 
únie a bude predposlednou akti-
vitou v  rámci projektu ThruArt – 

Umením búrame hranice a zároveň 
poslednou výstavou v  rámci tohto 
medzinárodného projektu.

Projekt Umením búrame hra-
nice pomohol vytvoriť Mestskú 
galériu Zlatý býk a  Turistické in-
formačné centrum, ktoré sa po re-
konštrukcii nachádzajú v  budove 
Zlatého býka. Zároveň sa týmto 
projektom rozbehli rôzne cezhra-
ničné spolupráce (výstavy, tvorivé 
dielne a plenéry). Vytvorili sa tak-
tiež inovatívne informačné kaná-
ly a produkty cestovného ruchu, 
akými napríklad bolo nasadenie 

mobilnej aplikácie, vytvorenie fil-
mového dokumentu.

Ambíciou projektu je tiež zvýšiť 
návštevnosť   galérií, vtiahnuť ľudí 
do kultúrneho diania inovatívnymi 
tvorivými formami a zvýšiť infor-
movanosť o  susedných regiónoch 
Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.

msú

Primár oddelenia úrazovej 
chirurgie Nemocnice 
Svet zdravia Michalovce 
Maroš Eľko sa stal TOP 
lekárom na Slovensku 
v odbore traumatológia. 
Titul každoročne udeľuje 
odborný týždenník 
Zdravotnícke noviny 
na základe ankety, 
v ktorej hlasujú odborníci 
a čitatelia novín.

Cieľom ankety je oceniť výnimoč-
né lekárske osobnosti. V ôsmom roč-
níku lekári siete nemocníc a polikli-
ník ProCare a Svet zdravia spomedzi 
desiatich kategórií vyhrali v  troch 
z  nich. Ocenenie si 29. septembra 
na  konferencii Slovenské zdravot-
níctvo 2022 prevzali z  rúk riaditeľa 
zdravotnej poisťovne Dôvera Marti-
na Kultana a šéfredaktorky Zdravot-
níckych novín Kataríny Lovasovej.

MUDr. Eľko svoju profesionálnu 
dráhu v  oblasti traumatológie začal 
prakticky hneď po ukončení štúdia 
na Lekárskej fakulte UPJŠ v  Ko-
šiciach. Ako rodený Michalovčan 
pôsobí v  michalovskej nemocnici 

od  roku 1994. Po svojom nástupe 
na pozíciu primára oddelenia úra-
zovej chirurgie v roku 2016 posunul 
tento odbor po medicínskej stránke 
o niekoľko stupňov vyššie. Lekár Ma-
roš Eľko patrí medzi prvých lekárov 
na  Slovensku, ktorí začali vykoná-
vať artroskopie zápästia a  drobných 

kĺbov ruky. Vďaka svojmu špeciali-
zovanému zameraniu na chirurgiu 
ruky sa stal popredným odborníkom 
v tejto oblasti a vyhľadávaným opera-
térom pacientmi z celého Slovenska. 

Dôsledkom týchto skutočností 
a bohatej športovej kultúry v Micha-
lovciach bolo v roku 2018 založenie 

Centra športovej medicíny. Cen-
trum sa zameriava na športové úra-
zy športovcov a  úzko spolupracuje 
s  prvoligovými klubmi. Excelentnú 
odbornosť a  ľudský prístup lekára 
Maroša Eľka dodnes oceňuje veľké 
množstvo pacientov. 

Bianka Krejčíová

Hlasujte za najkrajšie fotografie zo Zemplína

Top lekár Maroš Eľko

ODOVZDALI SME MESTSKÉ 
OCENENIA ZA TRI ROKY
Primátor Viliam zahorčák 
odovzdal v piatok 30. septembra 
na slávnostnom mestskom 
zastupiteľstve mestské ocenenia 
za roky 2020, 2021 a 2022. Cenu 
mesta, Cenu primátora či Čestné 
občianstvo si prevzalo dovedna 
37 osobností a kolektívov za to, 
že svojou prácou a činnosťou 
prispievajú k šíreniu dobré ho 
mena Michaloviec. Slávnostné 
podujatie sa konalo v mestskom 
kultúrnom stredisku a jeho 
priebeh spríjemnilo vystúpenie 
speváckeho kvarteta Elegance.

rr
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VĎAKA VÁM, MILÍ SENIORI
Mesto Michalovce a naše mestské kultúrne stredisko 
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili 7. októbra 
pre seniorov koncert, na ktorom zazneli šlágre majstrov 
spevákov. V programe Pocta legendám s piesňami Karla 
Gotta a Karola Duchoňa ich odprezentoval Maroš Bango. 
Nevidiaci spevák sa vyznal zo svojej lásky k životu piesňami, 
úsmevom, ale i priznaním, že žije rád. Jeho optimizmus 
i krásny hlas sa odrazili v srdciach prítomných, 
ktorí sa umelcovi odvďačili spontánnym potleskom.

rr

Denné centrum č. 8 
pozvalo svojich členov 
1. októbra na stretnutie 
pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším. Vedúca 
centra vyhodnotila činnosť 
za prvý polrok, všetky 
akcie, ktoré sa organizovali 
aj za pomoci mesta 
pre seniorov, 
ale aj spoločné stretnutia 
rodín. 

Vzácny čas stretnutí v tom-
to  roku sa niesol v  znamení 700 
rokov od prvej zmienky o Močara-
noch, a tak sme sa vrátili spomien-
kami niekoľko rokov späť, vyzdvihli 
sme naše osobnosti aj podujatia, 
ktoré zanechali hoci len malú stopu 
tu v našom rodnom kraji. 

Pozvanie na stretnutie prijali 
aj  poslanec národnej rady Mi-
loš Svrček, predstavitelia mesta 
a  poslanci mestského zastupi-
teľstva. Viceprimátor Miroslav 
Dufinec pozdravil prítomných 
seniorov, zablahoželal jubilantom 
a aj členom OZ Močarany k ude-
leniu Ceny primátora mesta za rok 
2022 za ich aktívnu činnosť v tejto 

časti mesta. V  programe vystú-
pila spevácka skupina Močaran-
ka, ku  ktorej sa pridal husľovým 
sprievodom aj  zástupca primáto-

ra, a  tak pokračovalo močaran-
ské stretko rodín posedením pri 
dobrej hudbe, družných rozho-
voroch a chutnom guľáši. Pre deti 

bol pripravený zábavno-poučný 
program v Pamätnej izbe Gorazda 
Zvonického. 

ak

Úcta k starším a stretnutie rodín v Močaranoch

Pre mnohých z nás bol 
30. september dňom 
preniknutým smútkom. 
Spomedzi nás odišla 
obľúbená pedagogička, 
priateľka, bytosť s veľkým 
srdcom, Mgr. Silvia Zubková.

Žila skromný život, bez interne-
tu a bez sociálnych sietí. Nič z toho  
nepotrebovala. Iba čaro hovoreného 
i písaného slova. Elegantne a citlivo 
narábala so slovom, ktoré ju formo-
valo. Venovala sa deťom a  žiakom, 
ktorých celý život pripravovala 
na okresné či krajské súťaže v hovo-
renom slove. Zemplínske pero, Štú-
rov Zvolen, tvorivé dielne i worksho-
py, podujatia a kultúrne inštitúcie jej 
boli srdcu blízke. Účastníkom odo-
vzdávala časť seba a  svojho pozna-
nia. Nezabudnuteľný úsmev mala 
na perách, dobrotu v srdci a lásku 
v duši. Lásku k Bohu nám všetkým 
odovzdávala prostredníctvom litur-
gických čítaní v našich kostoloch. Jej 
poznanie života, prehľad, nadhľad 
nad všetkým bol pre nás všetkých 
poučný, fascinujúci a zanechal v nás 
hlbokú stopu. Pri rozhovoroch vede-
la počúvať a zároveň rešpektovať. 

Silvia, viera v  tvojom chápaní 
vychádzala predovšetkým z dôvery 

a  lásky. Niet pochýb, že si milovala 
a  potrebovala ľudí. Naopak, my sme 
potrebovali teba. Ďakujeme za Tvoj ži-
vot, ktorý si nám venovala, ďakujeme 
za dôveru a lásku. Tvoja óda naň má 
v tomto momente povahu večnosti. 

tvoji kolegovia, 
priatelia a obdivovatelia

Za Silviou Zubkovou 
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dva týždne v kultúredva týždne v kultúre

Program kina si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.kino.michalovce.sk

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE PRE VEREJNOSŤ
 14. októbra o 19.00 hod., 21. októbra o 18.30 hod., Krajská 
hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum 

HODVÁBNA MAĽOVANÁ ŠATKA
workshop, 17. októbra o 16.00 hod.
Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum

ABILYMPIÁDA
prehliadka pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých 
18. októbra, Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum

OTVORENÉ TVORIVÉ DIELNE
servítková technika, výroba ornamentov, patinovanie
18. a 19. októbra, od 10.00 hod., Mestská galéria Zlatý býk

KRÍŽIKOVÁ VÝŠIVKA JEDNODUCHÉHO ZEMPLÍNSKEHO VZORU
workshop, 24. októbra o 16.00 hod.
Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO – SPEV KOHÚTA
divadelné predstavenie, 26. októbra o 19.00 hod., veľká sála MsKS 

výstavy
ZÁTOPEK: „... KDYŽ NEMŮŽEŠ, TAK PŘIDEJ!“
výstava ilustrácií, od 18. októbra, Zemplínska knižnica G. Zvonického

TEMNÉ TIENE JASENOVCA
výstava obrazov sestry Marije z kláštora v Jasenovci
od 21. októbra, malá galéria MsKS

VÝBER Z TVORBY AUTOROV ZEMPLÍNA
do 2. novembra, Mestská galéria Zlatý býk

MYRON ŠPENIK – ZEMPLÍN MÔJ RODNÝ
maľba, do 21. októbra, malá galéria MsKS

STREDOVEK V MÚZEU
výstava, do 30. októbra, Zemplínske múzeum

POKLAD Z THROVIŠŤA
výstava bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej
do 11. novembra, Zemplínske múzeum

GRÉCKO NA ÚSVITE DEJÍN
zo zbierky cestovateľa Jána Hertlíka
do 11. novembra, Zemplínske múzeum

GYMNÁZIUM V MICHALOVCIACH DO ROKU 1944
výstava v Galérii pod nebom

HABSBURGOVCI A SZTÁRAYOVCI
 do 31. decembra, Zimná záhrada Zemplínskeho múzea

V nedeľu 9. októbra 
sa uskutočnila výročná 
odpustová slávnosť 
patrocínia kaplnky 
Ružencovej Panny Márie 
v Parku mieru na Ulici 
kpt. Nálepku.

Slávnosť začala modlitbou po-
svätného ruženca, ktorý sa veriaci 
modlili pred obrazom Ružencovej 
Panny Márie podľa zjavení v  ta-
lianskom meste Pompeje. Sláv-
nostnú svätú omšu slúžil miestny 
kaplán rímskokatolíckej cirkvi 
v Michalovciach, Mgr. Peter Leško, 
ktorý zároveň predniesol homíliu. 
Ďakujeme mu za podnetné myš-
lienky, v ktorých rozvinul potrebu 
putovania do mariánskych svä-

týň v našej arcidiecéze aj na iných 
miestach na Slovensku. Keď putu-
jeme a  modlíme sa ruženec, sme 
nesení k trojjedinému Bohu v ná-
ručí Matky. My Michalovčania tiež 
raz ročne putujeme do miestneho 
Parku mieru a tam prinášame Ru-
žencovej Panne Márii svoje vďaky 
za vyslyšané prosby a zároveň vy-
prosujeme pomoc pri zdolávaní 
ťažkostí aj vyprosujeme požehna-
nie do ďalších dní.

Spevy počas svätej omše viedla 
naša organistka Miriam, ktorej ďa-
kujeme, a aj všetkým, ktorí pomáhali 
pri upratovaní kaplnky a priľahlých 
priestorov. Michalovským technic-
kým službám ďakujeme za  vývoz 
vyhrabaného lístia a prírodného od-
padu zo stromov.

Anna Ivanišová

Slávnosť v kaplnke

NAD ŠÍRAVOU POLETOVALI ŠARKANY
Jubilejný 20. ročník Michalovskej šarkaniády sa konal 
v nedeľu 9. októbra. Krásne slnečné počasie a priaznivý 
vietor prilákali na brehy Šíravy predovšetkým rodičov 
s deťmi. Súťažilo sa aj o najkrajšieho šarkana, najmilšieho 
šarkana, najfarebnejšieho šarkana. O tom, že sa podujatie 
vydarilo, svedčil smiech menších aj väčších a spokojnosť 
rodičov. Michalovskú Šarkaniádu zorganizovalo 
Občianske združenie Návraty v spolupráci so šíravským 
aquaparkom, Mestom Michalovce a ďalšími partnermi.

rr
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Objednávateľ: Miroslav Dufinec, Štefánikova 1413/70, 071 01 Michalovce
Dodávateľ: Mesto Michalovce, Nám. osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce, IČO: 00325490
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Rozhovor s Tímeou Sotákovou: Chcem z Michaloviec 
mesto pre spokojný život všetkých občanov

OD POSLANKYNE 
K PRIMÁTORSKEJ AMBÍCII
„Pri stretnutí s občanmi denne 
počúvam ich bežné problémy. 
Kandidovať za naše mesto 
som sa rozhodla na základe 
opakovaných výziev od našich 
občanov, aby som zabojova-
la o tento najdôležitejší post 
v našom meste,“ vysvetľuje na 
margo svojich pohnútok dostať 
sa do kresla primátorky Tímea 
Sotáková. Taktiež bolo ďalším 
podnetom aj jej oslovenie zo 
strany vedenia strany Hlas-
SD. Sotáková pritom nie je 
v rámci štruktúr mesta nová-
čikom. Naopak. Intenzívne sa 
o dianie zaujíma i zo svojho 
postu poslankyne. „Počas 
posledných štyroch rokov som 
mala možnosť ako mestská 
poslankyňa zistiť, ako pracuje 
mestský úrad, mestské zastu-
piteľstvo, a akým spôsobom sa 
prijímajú dôležité rozhodnutia 
v meste,“ vysvetlila. A základom 
jej fungovania je komunikácia 
i pozorné vnímanie. „Pretože 
len pri pravidelnom dialógu 
s občanmi je možné reagovať 
na aktuálne problémy našich 
ľudí, získavať impulzy priamo 
od občanov a zároveň získať 
spätnú väzbu na naše riešenia.“ 
Tú by rada získavala nielen skrz 
osobné stretnutia, ale aj skrz 
možnosti sociálnych sietí. „Zria-
dim preto na tento účel webový 
portál Odkaz pre primátora, 
pretože si myslím, že pravidelná 
komunikácia s občanmi by mala 
byť súčasťou práce každého 
primátora, a preto je aj súčasťou 
môjho volebného programu.“

KOMUNÁLNU POLITIKU POZORNE POČAS ŠTYROCH 
ROKOV VNÍMALA AKO MESTSKÁ POSLANKYŇA. TERAZ SA 
ROZHODLA ZABOJOVAŤ O POST PRIMÁTORKY MESTA.

SFÉR NA POZDVIHNUTIE 
JE VIACERO
Okrem práce je podľa Tímey 
Sotákovej viacero oblastí, kde 
je možné Michalovce posúvať 
smerom vpred. „Michalovčanov 
trápi okrem iného aj vytratenie 
sa života z centra mesta, málo 
kultúrnych akcií, nedostatok 
príležitostí na aktívne trávenie 
voľného času rodín s deťmi, 
mladých ľudí a dôchodcov. Pre 
rodiny s deťmi je potrebné vytvo-
riť relaxačné a oddychové zóny 
v našom meste, napríklad v časti
Hrádok, kde by si rodiny s deťmi 
mohli vyjsť cez víkend na piknik 
a porozprávať sa o radostiach, 
ako aj strastiach života, ale hlav-
ne spoločne stráviť čas spolu 
ako rodina,“ opisuje skutoč-
nosti, ktoré by mali byť v meste 
prirodzené. Vrátane infraštruk-
túry. „Michalovčanov tiež trápia 
neopravené cesty a chodníky, 
málo zelene a kvetinovej výsad-
by v meste, neudržiavané cesty 
v zime, neporiadok s odpadkami 
na sídliskách, chýbajúca diaľnica 
a podobne.“ Podnetov na rie-
šenie a vylepšovanie je tak viac 
než dosť.

O ZVEĽAĎOVANIE BY BOLO 
POSTARANÉ NA VŠETKÝCH 
FRONTOCH
Už pri ohlásení svojej kandidatú-
ry na post primátora Michaloviec 
Sotáková vyzývala všetkých 
obyvateľov k tomu, aby „riadili 
mesto spoločne“. Oblastí, kde 
je potrebný nový impulz, nájde 
hneď na počkanie niekoľko.
„Určite chcem tiež viac podpo-
rovať výstavbu nájomných bytov 
pre uľahčenie štartu do života 
mladým rodinám a pomoc pre 
sociálne slabších obyvateľov. 
Je tiež potrebné prilákať deti 
späť na ihriská, ktoré však musia 
zodpovedať novým moderným 
požiadavkám, napr. lezecká 
stena a podobne. Pre mladých 
ľudí plánujem vytvoriť miesta na 
stretávanie sa mládeže v štýle 
klubovej zábavy, v centrách 
voľného času, napr. na malých 
koncertoch, diskotékach a po-
dobných kultúrnych aktivitách, 
to je tiež potrebné naštartovať,“ 

vymenúva Sotáková. A vo svo-
jom programe myslí na všetky 
vekové kategórie.
„Impulz je potrebný aj smerom 
k našim seniorom, a preto bu-
dem podporovať aktivity smeru-
júce k častejšiemu stretávaniu sa 
seniorov v meste, či poskytnutie 
pomoci pre nich v ťažkých situ-
áciách. Chcela by som vytvoriť 
dobrovoľnícky program, v rámci 
ktorého by dobrovoľníci trávili 
osobne so seniormi čas rozprá-
vaním sa, hraním rôznych hier, či 
poskytnutím inej pomoci. Seniori 
by získali pre nich tak potrebný 
sociálny kontakt a dobrovoľníci 
ich skúsenosti a nadhľad. Taktiež 
je možné zriadiť pre nich aj gom-
bík SOS pomoci a tzv. sociálny 
taxík. Možností je veľa,“ tvrdí 
primátorská kandidátka.

MESTOM NIELEN ZÁBAVY, 
ALE I POMOCI. PRE ŽIVOT 
VŠETKÝCH
Tímea Sotáková stavia okrem 
svojich profesijných zručností, 

keďže je právničkou, v nepo-
slednom rade aj na empatii.
„Myslím si, že mám výhodu 
i v tom, že som žena, a tým sa 
čoraz častejšie dáva priestor 
vo verejnom živote. Hovorí sa, 
žena je zmena a je pritom zná-
me, že ženy citlivejšie vnímajú 
potreby ľudí, sú empatickejšie, 
majú lepšiu intuíciu, tzv. šiesty 
zmysel. Naviac ako právnička 
poznám zákony, zákony vždy 
dodržiavam, som proti klien-
telizmu, je to mojou profesi-
onálnou súčasťou, a preto si 
myslím, že budem dobrou pri-
mátorkou,“ opisuje seba aj svo-
ju víziu: „Chcem vytvoriť mesto, 
kde si ľudia nájdu prácu, ale 
aj zábavu, či pomoc v ťažkých 
životných situáciách. A najmä 
miesto pre spokojný život pre 
všetkých občanov. Preto som 
za pomoci mojich kandidátov 
na poslancov zostavila volebný 
program, ako túto moju víziu 
Michaloviec premeniť na sku-
točnosť.“

Objednávateľ: JUDr. Tímea Sotáková, N.V.Gogoľa, 071 01 Michalovce
Dodávateľ: CreAD SK, s.r.o., Pri pastierni 482/3, 044 23 Jasov, ičo:00594687
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Nápady študentov v prospech školy

Pomáhali sme písať príbeh Bielej pastelky 

Vo februári 2022 spustil 
Košický samosprávny 
kraj pilotný ročník 
projektu Participatívne 
rozpočty na stredných 
školách. Cieľom projektu 
bola podpora aktívneho 
občianstva a participácia 
mladých ľudí na zlepšení 
prostredia školy 
a vytvorení príjemnej 
klímy na škole. Projekt 
podporil aj Úrad 
splnomocnenca vlády 
SR pre rozvoj občianskej 
spoločnosti a Iuventa.

Do projektu sa zapojilo aj Gym-
názium Pavla Horova. Žiaci uvítali 
možnosť skvalitniť školské pros-
tredie prostredníctvom realizácie 
vlastných nápadov. Ako bude parti-
cipatívny rozpočet prebiehať, si žia-
ci vyskúšali formou spoločenskej 
hry, počas ktorej pracovali s mode-
lom mesta, aby lepšie porozumeli 
významu a prínosom participácie.

Školský projekt dostal názov 
Od  vás pre vás a  v  prípravnej fáze 
sa stanovili jeho ciele a  financova-
nie. Žiaci začali pracovať na svo-
jich návrhoch, ktoré prezentovali 
na spoločnom workshope, kde veľa 
diskutovali a hodnotili svoje návrhy, 
ktoré potom rozpracovali do podoby 
projektov. Jednotlivé projekty posú-

dilo vedenie školy a rozhodlo, že do 
hlasovania postúpia štyri projekty – 
Kvetinové dekorácie, Nový školský 
zvonček, Stojany na bicykle a Oddy-
chová zóna. Najzábavnejšou fázou 
bola kampaň, v ktorej autori projek-
tov svoje nápady prezentovali, aby 
s nimi oboznámili čo najviac hlasu-
júcich. Využili na to nástenné tabule 
v priestoroch školy a školský rozhlas. 
Nasledovalo samotné hlasovanie, 
v ktorom zvíťazili dva projekty – Sto-
jany na bicykle a Nový školský zvon-
ček. Hlasovalo 244 žiakov. Košický 
samosprávny kraj podporil projekt 
sumou 1000 eur, ktoré boli použité 
na realizáciu víťazných projektov.

Stojany na bicykle boli umiest-
nené na parkovisku v  areáli školy 

a  ponúkajú bezpečné a  pohodlné 
miesto na uloženie tohto obľúbené-
ho žiackeho dopravného prostried-
ku. Novým školským zvončekom 
sa podarilo zmodernizovať ohlaso-
vanie začiatku a  konca vyučovacej 
hodiny, čo určite prispeje k príjem-
nej atmosfére v škole.

Projekt participatívnych roz-
počtov na stredných školách bol 
výbornou skúsenosťou tak pre žia-
kov ako aj učiteľov. Okrem finanč-
nej podpory dal žiakom príležitosť 
komunikovať, kreatívne myslieť 
a  rozvíjať ich finančné zručnosti. 
Najväčším benefitom pre nich však 
bolo poznanie, že ich úsilie a snaha 
môže viesť k skutočným zmenám.

Mgr. Beáta Ryniková

„Láskavosť je jazyk, 
ktorým nepočujúci počujú 
a nevidiaci vidia.“ 

Mark Twain

Aj tento rok sa Základná škola 
T. J. Moussona s veľkou láskavos-
ťou zapojila do šľachetnej zbier-
ky Biela pastelka. 23. septembra 

sa  v  priestoroch školy, v  triedach 
aj na chodbách intenzívne „zbier-
kovalo“. Dobrovoľným príspev-
kom podporili nevidiacich a sla-
bozrakých v ich úsilí o plnohod-
notný život žiaci od prvého roč-
níka po deviaty a tiež pedagogickí 
i nepedagogickí zamestnanci. 
V zmysle slov Matky Terezy všet-
ci, ktorí prispeli do pokladničky, 

mali láskavosť v tvári, v  úsmeve, 
vo vďačnom pozdrave.

Našimi dobrovoľníkmi tento rok 
boli ôsmačky Ella a Viktória. Pre 
všetkých darcov mali pripravené 
biele drevené pastelky a propagač-
né letáčiky. Úsilie a ochota našich 
žiakov i všetkých prispievateľov 
priniesli veľa dobra mnohým ľu-
ďom, ku ktorým bol osud o čosi 

menej štedrý. Veríme, že aj vďaka 
nám sa  mnohým hendikepovaným 
otvorí nová kapitola s nádejou na 
zlepšenie ich celkového života. Veď 
nevidiaci či slabozraký človek je 
plnohodnotným človekom tak ako 
my všetci. Spoločne sme vyzbierali 
úctyhodnú sumu, 543 eur. Všetkým, 
ktorí prispeli, srdečne ďakujeme.

Mgr. Daniela Rudášová
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Zážitkové učenie o zdravom životnom štýle
Vďaka poskytnutej finančnej 
dotácii od Mesta Michalovce 
mohla SOŠ obchodu 
a služieb Michalovce počas 
roka realizovať pre žiakov 
workshopy zamerané 
na zdravú výživu. Hlavným 
cieľom bolo poskytnúť 
mladým ľuďom informácie 
o zdravom stravovaní, 
naučiť ich praktickým 
zručnostiam pri varení 
a príprave zdravých jedál 
a pestovanie a využitie 
byliniek v kuchyni.

V rámci carvingu sa žiaci naučili 
pripraviť jednoduché ozdoby z ovo-
cia a  zeleniny, dekorovať studené 
misy a chuťovky. V rámci worksho-
pu Deň mlieka a zdravej výživy žiaci 
študijného odboru výživa, ochrana 
zdravia a  hodnotenie potravín pri-
pravili chuťovky, šaláty, cviklové 
carpaccio a zelerovo-jablkový šalát. 
Wokshop bol realizovaný pre žia-
kov základných škôl v  spolupráci 
s  partnerom duálneho vzdelávania, 
michalovskou syrárňou. Žiakom ZŠ 
boli prezentované poznatky o zdra-

vej výžive a výrobe syrov. Mali mož-
nosť vidieť, čo všetko sa  dá určiť 
v mlieku, ale aj ako sa dá do mlieka 
maľovať. Pokusy s  farbami v mlie-
ku boli magické. Na záver si  žiaci 
pozreli našu bylinkovú stenu, zo-
známili sa s  bylinkami a  ochutnali 
lahodné pochúťky, pripravené z kva-
litných surovín zodpovedajúcich 
zdravej strave.

Workshop s  názvom Maškrtiť 
bez výčitiek bol určený pre žiakov 
prvého až štvrtého ročníka odboru 
výživa, ochrana zdravia a  hodnote-

nie potravín. V úvode žiaci absolvo-
vali besedu s výživovou poradkyňou 
Ing. Svetlanou Tarkulič. V  druhej 
časti besedy mali prítomní mož-
nosť vidieť praktické ukážky prí-
pravy slaných a  sladkých raňajok. 
Naučili sa  pripraviť fit dezerty bez 
múky a  cukru a  nepečené dezerty. 
Výrobou smoothie bolo prezento-
vané, ako si správne doplniť energiu. 
V  spolupráci s Psychiatrickou ne-
mocnicou v Michalovciach, kde naši 
žiaci vykonávajú odbornú prax, sme 
pre nich pripravili odbornú pred-

nášku o diétnom stravovaní. Ing. Bc. 
Mária Čižmárová DiS vysvetlila, ako 
diéty pomáhajú pri liečbe ochorení 
u pacientov. Nestačí sa len zdravo 
stravovať, ale dôležitý je aj pohyb. 
Jednou z možností ako si ponaťaho-
vať svaly je aj zumba. Krátku ukážku 
tohto tanca predviedli žiačky našej 
školy a  ostatní sa k  nim pripojili. 
Aj  vďaka zážitkovým formám uče-
nia pomáhame žiakom pochopiť 
význam dôležitosti správnej výživy 
a zdravého spôsobu života.

bl

POLICAJTI PRIŠLI K DEŤOM DO ŠKÔLKY
Deti z Materskej školy, F. Kráľa, sa 28. septembra vzdelávali 
pod vedením dopravných policajtov, členov policajného 
zboru v Michalovciach. Policajní príslušníci porozprávali 
deťom o pravidlách cestnej premávky, bezpečnosti na ceste 
a tiež o svojej pracovnej činnosti. Pomocou obrázkov 
dopravných značiek si deti zopakovali vedomosti, dozvedeli 
sa o bezpečnosti na ceste pri používaní dvojkolesových 
dopravných prostriedkov. Zaujímavosťou bolo ich policajné 
auto v utajení, ktoré predstavili deťom. Mohli si vyskúšať 
aj sedenie za volantom. Za odmenu všetci predškoláci 
dostali pracovný zošit. Ďakujeme Okresnému riaditeľstvu PZ 
v Michalovciach za ochotu a ústretovosť.

kolektív MŠ

TRIDSAŤ ROKOV CIRKEVNEJ ŠKOLY
Cirkevná základná škola sv. Michala v Michalovciach 
si 29. septembra pripomenula výnimočnú udalosť. Spoločne 
sme slávili 30. výročie založenia školy. Tento deň 
prebiehal vo farnosti Panny Márie Pomocnice – saleziánov 
v Michalovciach. Začínal sa sv. omšou s o. biskupom 
M. Forgáčom pri príležitosti sviatku patróna našej školy 
sv. Michala. Nasledovala akadémia žiakov k výročiu školy 
a agapé. Slávnosti sa zúčastnili aj pozvaní hostia z radov 
pracovníkov arcibiskupského úradu, duchovní otcovia 
farností mesta, bývalí zamestnanci školy, no nechýbali 
ani rodičia žiakov. Naše poďakovanie patrí Bohu, všetkým 
rodičom, priaznivcom a dobrodincom školy.

ThLic. JUDr. Jana Mitrová, PhD.

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum v Michalovciach organizuje

KURZ PALIČKOVANEJ ČIPKY PRE ZAČIATOČNÍKOV
Bližšie informácie: zuc2@zosmi.sk • 0948 025 040



Michalovčan informuje

VÍTAME MEDZI NAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH...

Max Gelatič
Samuel Vaško

Michalovčan informuje

DO STAVU MANŽELSKÉHO VSTÚPILI...

JUDr. Miloš Mikloš  
a Ing. Mgr. Martina Chrobáková

Ing. Ján Domanický  
a Bc. Ivana Štutiková

Mgr. Ladislav Gomboš  
a Mgr. Lívia Bančejová 

Ing. Matúš Staško  
a MUDr. Nikola Šimková 
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Noviny Mistral
a Športové správy

vždy od štvrtka večera

Nositelia mestských ocenení 
za roky 2020, 2021 a 2022

od piatka 14.10. počas týždňa každý deň 
o 18.00 hod.

Prezentácia kandidátov 
na primátora Michaloviec

21. – 26.10. každý deň o 18.00 hod.

Záznam FS SVOJINA „Aj tak bulo“
repríza z novembra 2016 

od piatka 14.10. počas týždňa 
vždy o 14.00 a 20.00 hod.  

Vysielanie TV Mistral v digitálnej sieti UPC  
naladiť ju môžete: www.upc.sk/kvalitnejsiatv

       Nájdete nás aj na 
www.tvmistral.sk, na Facebooku a na YouTube (Redakcia Mistral)

A vo vysielaní partnerskej televízie TV ZEMPLÍN – v sieti Magio (Telekom) a Orange TV.

14

Mesto Michalovce
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce

vyhlasuje výberové konanie na 
1 PRACOVNÉ MIESTO 

TERÉNNEHO SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA (TSP), 
ktoré sa uskutoční dňa 03.11.2022 o 09.00 hod. 

v priestoroch zasadačky na 1. poschodí č. dverí 214 
v hlavnej budove Mestského úradu na Námestí osloboditeľov 30 

v Michalovciach.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania doručiť osobne 
alebo zaslať poštou na adresu vyhlasovateľa:
Mesto Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Záujemcovia vo svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TSP). Ak záujemca 
vo svojej žiadosti jednoznačne neuvedie pozíciu o ktorú má záujem, nebude pozvaný na VK.
Žiadosť je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie NP TSP a TP II. – 
NEOTVÁRAŤ“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je: 21.10.2022
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne uzávierky, 
nebudú zaradení do výberového konania.
Predpokladaná hrubá mzda je
Pracovná pozícia TSP: 920,- €

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:
n  žiadosť o zaradenie do výberového konania, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozí-

cie sa kandidát uchádza,
n	podpísaný životopis (CV) vo formáte Europass,
n	kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
n	iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (nepovinné),
n	originál alebo kópiu výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) preukazujúci bezúhonnosť uchá-

dzača resp. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, ktoré najneskôr pri nástupe do zamestnania nahradí výpi-
som z registra trestov,

n	uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnáva-
teľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval (nepovinné).

Minimálne kvalifikačné predpoklady pre pozíciu terénny sociálny pracovník:
1.  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, alebo
2.  ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia, právo, sociálne služby a poraden-

stvo, verejná politika a verejná správa alebo v študijných odboroch pedagogického zamerania, alebo má 
uznaný doklad o takom vysokoškolskom vzdelaní podľa osobitného predpisu a súčasne k 1. januáru 
2015 vykonáva pracovné činnosti, ktoré svojím charakterom zodpovedajú sociálnej práci podľa zákona 
č. 219/2014 Z.z. 

3.  ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v študijnom odbore sociálna práca v prípade, ak k 1. januáru 
2015 vykonáva odbornú činnosť, na výkon ktorej sa vyžaduje ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študij-
nom odbore sociálna práca

4.  ukončené stredoškolské vzdelávanie a súčasne štúdium na vysokej škole (týka sa len užívateľov, ktorí 
majú registrovanú terénnu sociálnu službu krízovej intervencie)

Výberové kritériá na pozíciu terénny sociálny pracovník:
1.  Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terénnej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených 

alebo postihnutých sociálnym vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe, druh vykonávanej práce 
a dosiahnuté výsledky).

2.  Absolvovanie ďalšieho vzdelávania, ktorého cieľom bolo priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺ-
ňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie pracovných činností v oblasti 
terénnej sociálnej práce (zohľadňuje sa rozsah vzdelávania, zameranie vzdelávania, získané certifikáty 
a podobne).
Ďalšie vzdelávanie sa realizovalo prostredníctvom:

	 n  špecializačného vzdelávania zabezpečovaného strednými školami alebo vysokými školami 
      nadväzujúcimi na získanú kvalifikáciu,
	 n  účasťou na akreditovaných kurzoch,
	 n  účasťou na školiacich akciách v sociálnej oblasti,
	 n  účasť na certifikovaných sociálno-psychologických výcvikoch, 
	 n	lektorská činnosť a publikačná činnosť,
	 n  účasť na supervíznych programoch.
3.  Objektívne preukázateľné skúsenosti s prácou s cieľovou skupinou, napríklad pôsobenie v komunitách 

postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením v rámci poskytovania sociálnych služieb, komu-
nitných aktivitách, dobrovoľníckych alebo misijných aktivít alebo pobytom v komunitách postihnu-
tých alebo ohrozených sociálnym vylúčením (do tohto kritéria sa nezapočítava účasť na organizovaní 
aktivačných prác alebo administratívna práca a podobné činnosti, aj keď boli vykonávané v kontakte 
s príslušníkmi cieľovej skupiny).

4.  Odporúčania a pracovné hodnotenie od predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými 
uchádzač spolupracoval.

5.  Znalosť jazyka cieľovej skupiny (rómsky, maďarský a podobne). Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej 
a podobne).

Každý úspešný uchádzač na pozíciu terénny sociálny pracovník, ktorého výberová komisia vyberie na výbe-
rovom konaní na uvedenú pozíciu, musí byť spôsobilý k právnym úkonom v plnom rozsahu a musí spĺňať 
podmienku bezúhonnosti. Pred podpisom zmluvy o pracovnom pomere doručí výpis registra trestov, nie 
starší ako 3 mesiace od dátumu realizovania výberového konania.
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú 
pozíciu. Neúspešných kandidátov už obec nebude kontaktovať.

Miestom výkonu práce je kancelária TSP a TP, ktorá sa nachádza na Mlynskej ulici 19 v Michalovciach.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania: 15.11.2022
Bližšie informácie: www.michalovce.sk

Staňte sa fanúšikom oficiálnej facebookovej 
stránky mesta Michalovce
Veľa zaujímavostí, ale aj aktuálnych dôležitých 
informácii nájdete na

 MICHALOVCE 
SRDCE ZEMPLÍNA



Rôzne
n Kúpim staré mince, bankovky, známky, odznaky, vyznamenania, 

medaily, žetóny, pohľadnice, obálky, dokumenty, legitimácie, knihy, 
porcelán, krištáľ, sošky, pozdišovskú keramiku, hodinky a iné. 
Štefan Demčák, tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z Tuzexu – bony, faktúry, šeky, poukážky 
na benzín a naftu, katalógy, prospekty a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Kúpim predmety z Pivovaru Michalovce – pivné žetóny (1 liter 
piva, hliník, 1944), medaily, plakety, odznaky, etikety, účtenky, 
listy, obálky, faktúry, fotografie, pohľadnice, knihy, tabule, poháre, 
podpivníky, fľaše, vršky z fliaš a iné. Štefan Demčák,  
tel.: 0904 965 282

n	Dám do prenájmu garáž v obci Kaluža, garáž je na oplotenom 
pozemku, ktorý je vhodný aj na uloženie člnov, skútrov.  
Tel.: 0944 009 259

malý oznamovateľ Michalovčan informujespoločenská rubrika

spomienka

Dňa 12. októbra uplynie 15 rokov od smrti drahého 
manžela, otca, starého otca a svokra 

JÁNA CHVOSTAĽA
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

manželka, zaťovia a vnuci Tomáš a Peter
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SLNEČNÝ JESENNÝ BEH MICHALOVČANOV
Priam ukážkové počasie privítalo v nedeľu 9. októbra bežcov 
piateho Jesenného behu Michalovčanov. Na štart, ktorý bol 
pred budovou gymnázia P. Horova, sa postavilo 45 pretekárov 
v kategórii dospelých a 13 detí do 9 rokov. Spomedzi mužov 
s najlepším časom dobehol Michal Červeňák, ale iba niečo 
cez dve sekundy za ním zaostal Marek Lesník. Spomedzi žien 
to bola iba 14-ročná Marianna Puchľáková. V kategórii 
detí do 9 rokov sa na stupienok víťazov postavili Samuel 
Hönsch a Zuzana Mihaľková. Najstarším účastníkom behu 
bol Gerard Parilák, najmladším Letícia Schmalhofferova.

rr

RASTIE NOVÁ GENERÁCIA FUTBALISTOV
Mesto Michalovce v spolupráci so Základnou školu, 
Okružná 17, zorganizovalo mestský turnaj v malom futbale 
základných škôl O pohár primátora mesta. V piatok 7. októbra 
súťažili žiaci 3. a 4. ročníka. Spomedzi šiestich zúčastnených 
škôl sa víťazom stala ZŠ, Okružná 17, pred ZŠ, J. Švermu 6 a ZŠ 
T. J. Moussona. Najlepším brankárom sa stal Michal Kuriplach 
zo ZŠ, J. Švermu 6, najlepším strelcom bol Šimon Tkáč 
a najlepším hráčom Patrik Lešňanský, obaja zo ZŠ Okružná 17.

jd

Stredoveký anglický 
filozof Roger Bacon údajne 
povedal, že  kľúčom 
k poznaniu je znalosť 
jazykov. V dnešnej 
modernej dobe to platí 
o to viac, keďže práve 
vďaka ovládaniu cudzích 
jazykov sa nám otvárajú 
nové možnosti spojené 
so štúdiom, cestovaním 
a poznávaním nových 
kultúr a zvykov. 

Z iniciatívy Rady Európy sa kaž-
doročne 26. septembra oslavuje 
Európsky deň jazykov s cieľom roz-
víjať komunikačné schopnosti Eu-
rópanov a prispieť tak k obohateniu 
kultúrneho dedičstva kontinentu. 

Aj na Základnej škole T. J. 
Moussona sme počas Európskeho 
dňa jazykov realizovali viacero akti-
vít. Hneď zrána sa prostredníctvom 
školského rozhlasu v rôznych jazy-

koch prihovorili žiaci rozhlasového 
krúžku. Počas celého dňa mohli 
žiaci pod vedením svojich vyučujú-
cich prilepiť na vopred pripravenú 
nástenku svoj pozdrav v cudzom 
jazyku, čím vytvorili pestrofarebné 
koruny stromov symbolizujúce rôz-
norodosť európskeho spoločenstva. 
Objavili sa pozdravy v angličtine, 
nemčine, ruštine, francúzštine, ta-
liančine či dokonca čínštine, japon-
čine alebo svahilčine. Okrem toho 
nástenky a  tabule v jednotlivých 
triedach zdobili najpoužívanejšie 
výrazy v jazyku či zaujímavosti 
o krajine, kde sa jazyk používa. Žia-
ci si na hodinách cudzieho jazyka, 
ale aj na geografii, dejepise či ob-
čianskej náuke mohli v praxi overiť 
starú múdrosť o tom, že koľko jazy-
kov vieš, toľkokrát si človekom. 

Čím viac jazykov vieme, tým to 
máme vo svete jednoduchšie. Ne-
zabúdajme ale ani na našu krásnu 
slovenčinu, ktorá je od roku 2004 
úradným jazykom Európskeho par-
lamentu. 

Mgr. Matúš Burda

Koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človekom

PIATA KNIHA 
V EDÍCII HISTÓRIA MICHALOVIEC

GYMNÁZIUM 
V MICHALOVCIACH V PRVEJ 

POLOVICI 20. STOROČIA
KNIHU SI MÔŽETE ZAKÚPIŤ 
V ZEMPLÍNSKOM MÚZEU
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dva týždne v kultúredva týždne v športe

Program športu si môžete pozrieť na internetovej stránke 
www.michalovce.sk

Basketbal
1.BK – BA ČAŇA
15. 10., 17.00 hod., U17; športová hala GPH
Kadetská liga Silver východ

1.BK – DIAWIN KOŠICE
22. 10., 17.00 hod., U19; športová hala GPH

JUNIORI SKUPINA GOLD 
1. BK – BA Čaňa (9.00 hod.)
BA Čaňa – BK UNIPO Akademik Prešov (11.15 hod.)
BK UNIPO Akademik Prešov – 1. BK Michalovce (14.30 hod.)
22.10., prípravný kadetský turnaj U17
Info: http://new.1bkmi.sk/

Florbal
FBK MICHALOVCE – ŠK 1.FBC FLORBAL TRENČÍN
22.10., 16.00 hod., Extraliga juniorov, FH Michalovce

FBK MICHALOVCE – FBK AS TRENČÍN
23.10., 8.30 hod., Extraliga juniorov, FH Michalovce
Info: Mgr. G. Puchír, tel.: 0903 604 195

Futbal
MFK ZEMPLÍN – ŠK SLOVAN BRATISLAVA
16. 10., 19.00 hod., FORTUNA liga muži – 14. kolo

MFK ZEMPLÍN – AS TRENČÍN
22. 10., 18.00 hod., FORTUNA liga muži – 15. kolo

MFK ZEMPLÍN – MŠK ŽILINA 
23. 10., 11.00 hod., 9. kolo, I. LSD U19 
Info: www.mfkzemplin.sk

AFK TOPOĽANY – FK KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE
23. 10., 14.00 hod., V. liga Juh, dospelí VsFZ – 12. kolo, Topoľany
Info: Ing. Jozef Horňák, tel.: 0903 655 433 

Hádzaná
MŠK IUVENTA – YELOW WINTERTHUR
15. 10., 18.00 hod., EHF – 1. zápas 2. kolo, Chemkostav aréna

YELOW WINTERTHUR – MŠK IUVENTA
16. 10., 16.00 hod., EHF – 2. zápas 2. kolo, Chemkostav aréna

MŠK IUVENTA – HK AS TRENČÍN
15. 10., 12.00 hod, I. LSD – 5.kolo

MŠK IUVENTA – HK AS TRENČÍN
15. 10., 14.00 hod, I. LMD – 5.kolo
Info: https://iuventa-zhk.sk/

Ľadový hokej
HK DUKLA INGEMA – HC MIKRON NOVÉ ZÁMKY 
16. 10., 16.30 hod., 10. kolo – Tiposliga 

HK DUKLA INGEMA MICHALOVCE – HC KOŠICE
23. 10., 16.30 hod., 12. kolo – Tiposliga 
Info: https://hkduklamichalovce.sk/

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – VLCI ŽILINA
22. 10., 16.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – VLCI ŽILINA
23. 10., 10.15 hod., Extraliga juniorov 

HK DUKLA MICHALOVCE MLÁDEŽ – HK ŠKP POPRAD
15. 10., 16.15 hod., Kaufland extraliga dorastu 

DETI SI VYBERALI SVOJ ŠPORT
Dopoludnia 29. septembra sa na ZŠ T. J. Moussona stretli 
predškoláci, aby si vyskúšali rôzne druhy športu: futbal, 
hádzaná, florbal, basketbal, hokej, atletika, džudo a tenis. 
Štvrtý ročník podujatia Vyber si svoj šport pripravilo 
Mesto Michalovce, odbor školstva a športu, v spolupráci 
s Olympijským klubom Michalovce, základnými školami, ktoré 
majú športové triedy a športovými klubmi venujúcimi sa práci 
s mládežou. Akcia sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa 
športu, ktorého heslom je #Be active. Zdravotné zabezpečenie 
na podujatí poskytla Stredná zdravotnícka škola 
Michalovce. Športového dopoludnia sa zúčastnilo viac ako 
300 predškolákov z ôsmich materských škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Michalovce.

ma

MICHALOVČANIA NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY
Koncom septembra sa v  gruzínskom Tbilisi konali Majstrovstvá Európy 
v paratlaku na lavičke. Slovensko na šampionáte zastupovali Michalovčania 
Roman Macko a Tomáš Kohút z ŠK Zemplín Michalovce silový trojboj. Ich 
účasť bola pre náš oddiel telesne postihnutých športovcov úspešná. Tomáš 
Kohút skončil v B skupine na šiestom mieste, Roman Macko sa kvalifikoval 
a zaradil medzi registrovaných telesne postihnutých športovcov. Ďalej nás 
čaká 17. novembra Európsky pohár v Poľsku a na budúci rok v  júni maj-
strovstvá sveta v Dubaji. Ďakujeme všetkým za podporu.

Ladislav Lechan st.

Prihláste sa na týždenný odber newslettera 

MICHALOVCE
moje mesto 

mojemesto@msumi.sk


